
 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Vítkovciach konaného 

dňa 14.3.2015 

 
Prítomní: Jozef Olejník starosta obce 

Ing. Miroslav Šimčík 
  Ing.Peter Pastucha 
  Ing.Ladislav Olejník 
  Jozef Pavlík 
  Ing.Alena Janovcová 
  Jozef Melega 
  Margita Dirdová 
 
Hosť:   František Dirda 
 

Zapisovateľ: Ing.Alena Janovcová 

 

Overovatelia: Ing.Pastucha Peter 

     Jozef Melega  

Program: 

1.Prerokovanie záverečného účtu za rok 2014 
2.Návh rozpočtu obce na rok 2015 
3.Výhľadový rok 2016-2017 
4.Určenie zástupcu OZ rady školy 
5.Rôzne 
6.Diskusia 

 
Zasadanie obecného zastupiteľsta otvoril a viedol Ing. Miroslav Šimčík.  

K bodu 1/  Ing. Miroslav Šimčík predniesol na záverečný účet obce za rok 2014 
na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu.   
 
Poslanci OZ boli oboznámení s príjmovou a výdavkovou časťou rozpočtu obce  
za rok 2014, ktorý bol v roku 2014 vyrovnaný. Rozpočet obce bude schválený 
po predložení auditorskej správy v priebehu mesiaca júl, august 2015. 
 
 
 
 



 
K bodu2/ V tomto bode bol na zasadnutí  prednesený návrh rozpočtu obce na 
rok 2015, navrhnuté príjmové a výdavkové časti rozpočtu obce boli podrobne 
rozvedené Ing. Miroslavom Šimčíkom. 
 
Poslanci zastupiteľstva boli oboznámení a prerokovali návrh rozpočtu obce na 
rok 2015 a prebytkovú časť v čiastke 18 068,- EUR odporúčali na investičné 
akcie obce – rekonštrukcia obecného úradu, ČOV za Olejníka, úprava brehu 
potoka Lodina. 
 
K bodu 3/ Bol prednesený výhľadový rozpočet na roky 2016-2017 
 
Poslanci prerokovali výhľadový rozpočet obce na rok 2016-2017, 
predpokladá sa že bude zhodný z rozpočtom na rok 2015. 
 
K bodu 4/ V tomto bode bolo potrebné určiť zástupcu OZ do rady školy. 
Starosta obce Jozef Olejník navrhol delegovanie nového člena do Rady školy pri 
ZŠ Vítkovce poslanca Ing. Miroslava Šimčíka. 
 
K bodu 5/ Rôzne 
Bola predložená Ing.Mirosalvom Šimčíkom petícia na zvolenie nového vajdu 
v rómskej osade Zlatník na ktorej bolo 61 overených podpisov. V petícií na 
nového vajdu bol navrhnutý p. František Dirda. 
Pán  František Dirda  - zastupca občanov časti Zlatník vystúpil s požiadavkou na 
vybudovanie komunitného centra v osade Zlatník. 
 
Predložený protokol  z kontroly hlavného kontrolóra obce.   
 
Poslanci boli oboznámení s výsledkom kontroly hlavného kontrolóra obce. 
Viď priložená kópia protokolu. 
 
Prerokovanie návrhu odmeny za údržbu a opravu verejného osvetlenia 
a elektrozariadení obce Vítkovce. 
Prerokovanie odmeny zástupcovi starostu obce  
 
Prerokovanie sfunkčnenia, obnovenia a údržby webovej stránky obce podľa 
aktuálnych údajov obce Vítkovce 
 
Poslanci prerokovali príspevok pre MŠ na zabezpečenie kostýmov pre deti MŠ  - 
reprezentovanie obce na súťažiach  v sume 100,- EUR. 



Návrh uznesenia č.2 
 

1. Poslanci prerokovali záverečný účet obce za rok 2014 a navrhli na 
odporúčanie auditorovi 
Hlasovanie: jednohlasne schválený 

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2015 
Hlasovanie: jednohlasne schválený 

3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výhľadový rozpočet na roky 2016-2017 
Hlasovanie: jednohlasne schválený 

4. Poslanci schvaľujú zástupcu OZ do Rady školy návrh starostu obce ako 
zástupcu Ing. Miroslava Šimčíka 
Hlasovanie:   za      6       
   proti   1 p. Pavlík Jozef 
   zdržal sa 0   

5. Poslanci schválili na základe petície vajdu v rómskej osade Zlatník p. 
Františka Dirdu. 
Hlasovanie: jednohlasne schválený 

6. OZ schvaľuje zvýšenie odmeny za údržbu verejného osvetlenia a opravy 
elektrozariadení obce Vítkovce o 100% oproti volebnému obdobiu  
2010-2014 
Hlasovanie: jednohlasne schválený 

7. Na návrh starostu obce bola navýšená odmena zástupcu starostu obce 
o 100% oproti volebnému obdobiu 2010-2014 
Hlasovanie: jednohlasne schválený 

8. Zastupiteľstvo žiada správcu webovej stránky o kontrolu funkčnosti 
stránky, žiada administrátora webovej stránky o mesačnú aktualizáciu, 
alebo podľa požiadaviek a udalosti obce. 
Hlasovanie: jednohlasne schválený 

9. Zastupiteľstvo schválilo príspevok pre MŠ v sume 100,-EUR 
Hlasovanie: jednohlasne schválený   

        
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Peter Pastucha  ......................................... 
 
p. Jozef Melega     ......................................... 
 
Vo Vítkovciach 14.3.2015                               Jozef Olejník  
        Starosta obce 
 


